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Изменение 15
Astrid Lulling

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Прегледът на националните 
програми за реформа на държавите-
членки, които се съдържа в Доклада на 
Комисията за годишния напредък и в 
проекта на Съвместния доклад за 
заетостта, показва, че държавите-членки 
трябва да продължат да полагат усилия 
в следните приоритетни области:

(2) Прегледът на националните 
програми за реформа на държавите-
членки, които се съдържа в Доклада на 
Комисията за годишния напредък и в 
проекта на Съвместния доклад за 
заетостта, показва, че държавите-членки 
трябва да продължат да полагат усилия 
за увеличаване на равнището на 
заетост, а именно при жените и 
възрастните работници, в следните 
приоритетни области:

– привличане и задържане на повече 
хора в трудова заетост, увеличаване 
предлагането на работна сила и
модернизиране на системите за 
социална защита;

– привличане и задържане на повече 
лица, които да заемат качествени 
работни места на пазара на труда, 
увеличаване предлагането на работна 
ръка и модернизиране на системите за 
социална защита;

– подобряване адаптивността на 
работниците и предприятията, както и

– подобряване адаптивността на 
работниците и предприятията към 
предизвикателствата, произтичащи 
от глобализацията, както и

– увеличаване на инвестициите в 
човешки капитал посредством по-добро 
образование и обучение.

– по-големи инвестиции в човешки 
ресурси посредством подобряване на 
образованието и уменията.

Or. fr
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Изменение 16
Astrid Lulling

Предложение за решение
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
При прилагането на насоките, 
държавите-членки трябва да 
подобрят взаимодействието между 
насоките и открития метод на 
сътрудничество в областта на 
социалната защита и социалната 
интеграция.

Or. fr

Изменение 17
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Приложение – алинея първа – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Пълната заетост: Постигането на 
пълна заетост и намаляване на 
безработицата и неактивността чрез 
увеличаване търсенето и предлагането 
на работна сила чрез прилагане на 
подхода за съчетаване на гъвкавост и 
сигурност е от съществено значение за 
устойчивостта на икономическия 
растеж и укрепването на социалната 
сплотеност. За това са необходими 
политики, които едновременно 
работят по гъвкавостта на пазарите 
на труда, организацията на труда и 
трудовоправните отношения и по 
сигурността — социална и на 
трудовата заетост;

– пълната заетост: за да се запази 
икономическия растеж, да се засили 
социалното сближаване и да се ускори
социалния напредък е от съществено 
значиние да се постигне ситуация на
пълна заетост, гарантираща на 
работниците достойни права и 
заплати и да се намали безработицата 
и бездействието като се увеличи 
търсенето и предлагането на работна 
ръка.  За това са необходими политики, 
които едновременно обхващат 
подобряването на организацията на 
труда и трудовоправните отношения и 
сигурността на работното място и 
социалното осигуряване;

Or. pt
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Изменение 18
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – алинея първа – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подобряване на качеството и 
производителността на работа:
Усилията да се повиши равнището на 
заетост включват и подобряването на 
привлекателността на работните места, 
качеството на работа и нарастването на 
производителността на труда, както и 
намаляване на сегментирането на пазара 
на труда и дела на т.нар. „работещи 
бедни“. Необходимо е да се постигне 
съответствие между качеството на 
работа, производителността и 
заетостта;

– подобряване на качеството и 
производителността на труда: усилията
да се повиши равнището на заетост 
вървят ръка за ръка с тези, които 
целят подобряване привлекателността 
на работните места, качеството на 
труда и нарастването на 
производителността на труда, както и 
намаляване на сегментирането на пазара 
на труда и увеличаване броя на 
предложенията за доброволен труд на 
непълен работен ден. . 
Взаимодействието между качеството 
на труда, производителността и 
заетостта трябва да се използва 
пълноценно;

Or. fr

Изменение 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение – алинея първа – второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подобряване на качеството и 
производителността на работа: 
Усилията да се повиши равнището на 
заетост включват и подобряването на 
привлекателността на работните места, 
качеството на работа и нарастването на 
производителността на труда, както и 
намаляване на сегментирането на пазара 
на труда и дела на т.нар. „работещи 

– подобряване на качеството и 
производителността на труда: усилията
да се повиши равнището на заетост 
вървят ръка за ръка с тези, които 
целят подобряване привлекателността 
на работните места, качеството на 
труда и нарастването на 
производителността на труда, както и 
намаляване на сегментирането на пазара 
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бедни“. Необходимо е да се постигне 
съответствие между качеството на 
работа, производителността и 
заетостта;

на труда, неравнопоставеността 
между мъжете и жените и дела на 
т.нар. „бедни работници“. 
Взаимодействието между качеството 
на труда, производителността и 
заетостта трябва да се използва 
пълноценно;

Or. es

Изменение 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение – алинея първа – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Засилване на социалното и 
териториално сближаване: Необходими
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалното 
приобщаване, за преборване с 
бедността, особено сред децата, за 
предотвратяване на изключването от 
пазара на труда и подкрепа на 
интегрирането в заетостта на хора в 
неравностойно положение, както и за 
намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалното 
приобщаване.

– засилване на социалното и 
териториално сближаване: необходими
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалната интеграция, 
за борба срещу бедността, особено при
семействата с един родител и 
многодетните семейства без 
финансови средства, за 
предотвратяване на изключването от 
пазара на труда и подкрепа за 
професионалната интеграция на лица в 
неравностойно положение, както и за 
намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалната 
интеграция.

Or. el
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Изменение 21
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – алинея първа – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Засилване на социалното и 
териториално сближаване: Необходими
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалното 
приобщаване, за преборване с 
бедността, особено сред децата, за 
предотвратяване на изключването от 
пазара на труда и подкрепа на 
интегрирането в заетостта на хора в 
неравностойно положение, както и за 
намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалното 
приобщаване.

– засилване на социалното и 
териториално сближаване: необходими
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалната интеграция, 
за борба срещу бедността, особено сред 
децата и семействата с един родител,
за предотвратяване на изключването от 
пазара на труда и подкрепа за 
професионалната интеграция на лица в 
неравностойно положение, както и за 
намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони.. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалната 
интеграция.

Or. fr

Изменение 22
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Приложение – алинея първа – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Засилване на социалното и 
териториално сближаване: Необходими
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалното 
приобщаване, за преборване с 
бедността, особено сред децата, за 
предотвратяване на изключването от 
пазара на труда и подкрепа на 

– засилване на социалното и 
териториално сближаване: необходими
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалната интеграция, 
за борба срещу бедността, особено сред 
жените и децата, за предотвратяване 
на изключването от пазара на труда и 
подкрепа за професионалната 
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интегрирането в заетостта на хора в 
неравностойно положение, както и за 
намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалното 
приобщаване.

интеграция на лица в неравностойно 
положение, както и за намаляване на 
регионалните несъответствия по 
отношение на заетостта, безработицата 
и производителността на труда, особено 
в изоставащите райони. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалната 
интеграция.

Or. pt

Изменение 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение – алинея първа – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Засилване на социалното и 
териториално сближаване: Необходими
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалното 
приобщаване, за преборване с 
бедността, особено сред децата, за 
предотвратяване на изключването от 
пазара на труда и подкрепа на 
интегрирането в заетостта на хора в 
неравностойно положение, както и за 
намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалното 
приобщаване.

– засилване на социалното и 
териториално сближаване: необходими
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалната интеграция, 
за борба срещу бедността, особено сред 
децата, за предотвратяване на 
изключването от пазара на труда и 
подкрепа за професионалната 
интеграция на жените и лицата в 
неравностойно положение, както и за 
намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони.. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалната 
интеграция.

Or. es



AM\713043BG.doc 9/25 PE402.926v01-00

BG

Изменение 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществени за напредъка са 
осигуряването на равните 
възможности и борбата с 
дискриминацията. Във всяко 
предприето действие трябва да се 
насърчава равенството на половете и 
третирането на пола наред с другите 
основни водещи фактори. Трябва да се 
обърне специално внимание за 
значителното намаляване на всички 
пропуски на пазара на труда по 
отношение на неравнопоставеността 
между половете в съответствие с 
Европейския пакт за равенство между 
половете. Това ще подпомогне
държавите-членки да се справят с 
демографския спад. Като част от един 
нов подход към поколенията следва да 
се отдели особено внимание на 
положението на младите хора, на 
изпълнението на Европейския пакт за 
младежта и на насърчаването на достъпа 
до заетост през цялата трудоспособна 
възраст. Особено внимание трябва да се 
отдели и на значителното намаляване 
на несъответствията в заетостта за 
хората в неравностойно положение, 
включително хората с увреждания, 
както и между гражданите от 
Европейския съюз и тези от трети 
страни във връзка с постигането на 
всякакви национални цели.

Осигуряването на равни възможности 
и борбата срещу дискриминацията са 
от съществено значение за 
осъществяване на напредък.
Включването на въпросите, свързани с 
особеностите на половата 
принадлежност, и насърчаването на 
равенството между мъжете и жените 
трябва да се гарантират във всички 
предприети действия.  Трябва също 
така да се отдели специално внимание
на въпроса за чувствително намаляване 
на всякакви неравенства между 
мъжете и жените на пазара на труда, 
в съотвествие с договореното в 
Европейския пакт за равенство между 
мъжете и жените, което предполага 
стриктно прилагане на европейските 
директиви в областта на равното 
третиране и премахване на 
неравенствата. Това ще позволи на
държавите-членки да се справят с 
демографското предизвикателство. В 
рамките на един нов подход към 
поколенията следва да се отдели 
особено внимание на положението на 
младите хора, чрез прилагане на 
Европейския пакт за младежта, и на 
насърчаването на достъпа до заетост 
през цялата трудоспособна възраст. 
Друга много важна задача е 
значителното ограничаване на 
неравнопоставеността, на която са 
подложени лицата в неравностойно 
положение, в това число жените и
лицата с увреждания, на пазара на 
труда, както и неравнопоставеността 
между лицата, произхождащи от 
трети държави и гражданите на 
Европейския съюз, в съответствие с 



PE402.926v01-00 10/25 AM\713043BG.doc

BG

евентуалните цели на национално 
равнище.

Or. el

Изменение 25
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществени за напредъка са 
осигуряването на равните 
възможности и борбата с 
дискриминацията. Във всяко 
предприето действие трябва да се 
насърчава равенството на половете и 
третирането на пола наред с другите 
основни водещи фактори. Трябва да се 
обърне специално внимание за 
значителното намаляване на всички 
пропуски на пазара на труда по 
отношение на неравнопоставеността 
между половете в съответствие с 
Европейския пакт за равенство между 
половете. Това ще подпомогне
държавите-членки да се справят с 
демографския спад. Като част от един 
нов подход към поколенията следва да 
се отдели особено внимание на 
положението на младите хора, на 
изпълнението на Европейския пакт за 
младежта и на насърчаването на достъпа 
до заетост през цялата трудоспособна 
възраст. Особено внимание трябва да се 
отдели и на значителното намаляване 
на несъответствията в заетостта за 
хората в неравностойно положение, 
включително хората с увреждания, 
както и между гражданите от 
Европейския съюз и тези от трети 
страни във връзка с постигането на 
всякакви национални цели.

Осигуряването на равни възможности 
и борбата срещу дискриминацията са 
от съществено значение за 
осъществяване на напредък. 
Включването на въпросите, свързани с 
особеностите на половата 
принадлежности и насърчаването на 
равестсвото между мъжете и жените 
трябва да се гарантират във всички 
предприети действия. Трябва също 
така да се отдели специално внимани 
на въпроса за чувствително намаляване 
на всякакви неравенства между 
мъжете и жените на пазара на труда, 
в съотвествие с договореното в 
Европейския пакт за равенство между 
мъжете и жените, а именночрез 
правилно и конкретно прилагане на 
европейските директиви в областта 
на равното третиране. Това ще 
позволи на държавите-членки да се 
справят с демографското 
предизвикателство. В рамките на нов 
един нов подход към поколенията 
следва да се отдели особено внимание 
на положението на младите хора, чрез 
прилагане на Европейския пакт за 
младежта, и на насърчаването на 
достъпа до заетост през цялата 
трудоспособна възраст. Друга много 
важна задача е значителното 
ограничаване на 
неравнопоставеността, на която са 
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подложени лицата в неравностойно 
положение, в това число лицата с 
увреждания, на пазара на труда, както 
и неравнопоставеността между 
лицата, произхождащи от трети 
държави и гражданите на Европейския 
съюз, в съответствие с евентуалните 
цели на национално равнище.

Or. fr

Изменение 26
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Приложение – насока 17 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насока 17.
Осъществяване на политики по
заетостта, целящи постигане на пълна 
заетост, подобряване качеството и
производителността на работа,
насърчаване на социалното и 
териториално сближаване.

Насока 17. Прилагане на политиките за
заетостта, целящи постигане на пълна 
заетост, подобряване на качеството и 
сигурността на работното място и 
укрепване на социалното и 
териториалното сближаване, както и 
насърчаването на глобален подход, 
включващ проблемите на 
безработицата и условията на труд 
на жените, на ограниченото участие 
на жените на пазара на труда и 
нееднаквото разпределение на 
безвъзмездните домакински 
задължения и занимания.

Or. pt
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Изменение 27
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – алинея шеста – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- привличане и задържане на повече 
хора в трудова заетост, увеличаване 
предлагането на работна сила,
модернизиране на системите за 
социална защита;

- привличане и задържане на по-голям 
брой лица на пазара на труда, 
увеличаване предлагането на работни 
места при заетост на пълен и 
непълен работен ден и модернизиране 
на системите за социална защита;

Or. fr

Изменение 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение – алинея шеста – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- привличане и задържане на повече 
хора в трудова заетост, увеличаване 
предлагането на работна сила,
модернизиране на системите за 
социална защита;

- привличане и задържане на по-голям 
брой лица на пазара на труда, 
увеличаване предлагането на работна
ръка, намаляване на неравенствата 
между мъжете и жените и 
модернизиране на системите за 
социална защита;

Or. es

Изменение 29
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – алинея шеста – второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- подобряване адаптивността на - подобряване адаптивността на 
работниците и предприятията към 
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работниците и предприятията; новите предизвикателства;

Or. fr

Изменение 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение - раздел 1 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. привличане и задържане на повече 
хора в трудова заетост, увеличаване 
предлагането на работна сила, 
модернизиране на системите за 
социална защита;

1. Привличане и задържане на по-голям 
брой лица на пазара на труда, 
увеличаване предлагането на работна
ръка, намаляване на неравенствата 
между мъжете и жените и 
модернизиране на системите за 
социална защита;

Or. es

Изменение 31
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение - раздел 1 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. привличане и задържане на повече 
хора в трудова заетост, увеличаване 
предлагането на работна сила, 
модернизиране на системите за 
социална защита.

1. Привличане и задържане на по-голям 
брой лица на пазара на труда, за 
предпочитане на работни места с 
бесрочен трудов договор, увеличаване 
предлагането на работна ръка и 
модернизиране на системите за 
социална защита

Or. fr
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Изменение 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повишаването на равнищата на заетост 
е най-ефективното средство за 
генериране на икономически растеж и 
насърчаване на икономики с по-широк 
социален обхват, като едновременно се 
осигурява защитна мрежа за тези, 
които са неспособни да работят. 
Насърчаването на подход към 
работата, основан на жизнения цикъл, 
и модернизиране на системите за 
социална защита за осигуряване на 
тяхната адекватност, финансовата 
устойчивост и в съответствие с 
променящите се потребности на 
обществото стават все по-необходими 
във връзка с очакваното намаляване на 
населението в трудоспособна възраст.
Необходимо е да се отделя специално 
внимание за справяне с повтарящите се
несъответствия в заетостта между 
жени и мъже, както и за повишаване на 
равнището на заетост на по-възрастните 
работници и младежи като част от нов 
подход към поколенията, както и за 
насърчаване на активното приобщаване 
на тези хора, които са ней-изолирани от 
пазара на труда. Необходими са активни 
дейности за подобряване на 
положението на младите хора на пазара 
на труда и за значително намаляване на 
безработицата сред младежите, чиито 
средни стойности са два пъти по-високи 
от цялостното равнище на безработица.

Повишаването на равнищата на заетост 
е най-ефективното средство за 
генериране на икономически растеж и 
насърчаване на икономики, 
подпомагащи социалната интеграция, 
като едновременно се осигурява защита
за тези, които не са в състояние да 
работят. Очакваното намаляване на 
броя лица в трудоспособна възраст 
налага още повече подход към 
заетостта, който се основава на 
жизнения цикъл и на модернизирането 
на системите за социална защита, за да 
гарантира тяхната адекватност, 
финансова жизнеспособност и 
способност за адаптиране към 
развитието на потребностите на 
обществото. Необходимо е да се отделя 
специално внимание за премахване на 
трайните неравенства между жените
и мъжете в областта на заетостта, 
както и за повишаване на равнището на 
заетост на по-възрастните работници и 
младежите като част от нов подход към 
поколенията, както и за насърчаване на 
активното приобщаване на лицата, 
които са най-изолирани от пазара на 
труда, по-специално на жертвите на 
различни видове дискриминация, 
която се изостря още повече в 
резултат на тежките географски 
условия в труднодостъпните 
островни и планински региони. 
Необходими са активни усилия за 
подобряване на положението на 
младите хора на пазара на труда и за 
значително намаляване на 
безработицата сред младежите, чиито 
средни стойности са два пъти по-високи 
от цялостното равнище на безработица.
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Or. el

Изменение 33
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Приложение – насока 18 – второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- решителни действия за повишаване на 
участието на жените и намаляване на 
неравнопоставеността на половете в 
заетостта, безработицата и заплащането 
на труда,

- решителни действия за повишаване на 
участието на жените и намаляване на 
неравнопоставеността на половете в 
областта на заетостта, безработицата,
заплащането на труда, 
професионалното развитие и 
обучение.

Or. pt

Изменение 34
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Приложение – насока 18 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- по-добро съвместяване на 
професионалния и личния живот и 
осигуряване на достъпни грижи за деца 
и други групи, нуждаещи се от 
специално внимание,

- по-добро съвместяване на 
професионалния и личния живот, по-
специално, като се предостави 
подкрепа на семействата с един 
родител чрез насърчаване на 
справедливо разпределение на 
семейните отговорности и на 
инвестиции в публичните служби и 
тяхната дейност и чрез създаване на 
възможност за родителите (както за 
мъжете, така и за жените) да 
преминават на работа на непълен 
работен ден, без да са подложени на
дискриминация в сравнение с 
работещите на пълен работен ден, 
както и осигуряване до 2010 г. на 
качествени и достъпни грижи за 90% 
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от децата в задължителна възраст за 
започване на училище във всички 
държави-членки, и на грижи за други 
групи, нуждаещи се от специално 
внимание,

Or. pt

Изменение 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – алинея четвърта

Текст, предложен от Комисията Изменение

Политиките за активно приобщаване 
могат да повишат предлагането на 
работна ръка и да укрепят сплотеността 
на обществото, освен това те са мощно
средство за насърчаване на социалната 
интеграция на тези хора, които са в най-
неравностойно положение, и 
интеграцията им на пазара на труда. На 
всеки човек, останал без работа, трябва 
да се предостави възможност за ново 
начало в разумен срок. Ако става въпрос 
за младежи, този срок трябва да бъде 
кратък, например до 2010 г. най-много 4 
месеца; а за възрастни най-много 12 
месеца. Трябва да се следват политики, 
насочени към предлагане на активни 
мерки на пазара на труда, за 
дългосрочно безработните, като се 
отчита сравнителният показател от 25 % 
за равнището на участие към 2010 г. 
Активирането трябва да става под
формата на обучение, преквалификация, 
трудова практика, работно място или 
друга мярка за повишаване на 
пригодността за заетост, съчетана, 
където е уместно, с непрекъсната помощ 
за търсене на работа. Облекчаването на 
достъпа до заетост за търсещите работа, 
предотвратяването на безработицата и 
гарантирането, че тези, които остават 

Активните интеграционни политики
могат да повишат предлагането на 
работна ръка и да укрепят сплотеността 
на обществото, освен това те са 
ефективно средство за насърчаване на 
социалната интеграция на лицата, 
които са в най-неравностойно 
положение, и интеграцията им на пазара 
на труда. На всяко лице, останало без 
работа, трябва да се предостави 
възможност за ново начало в разумен 
срок. Ако става въпрос за младежи, този 
срок трябва да бъде кратък, например до 
2010 г. да има максимална 
продължителност от 4 месеца; а за 
възрастни да не надвишава 12 месеца. 
Трябва да се следват политики, 
насочени към предлагане на активни 
мерки на пазара на труда за дългосрочно 
безработните, като се отчита 
сравнителният показател от 25 % за 
равнището на участие към 2010 г. 
Подобни мерки следва да приемат
формата на обучение, преквалификация, 
професионална практика, работно място 
или друга мярка за повишаване на 
пригодността за заетост, съчетана, 
където е уместно, с непрекъсната помощ 
за търсене на работа. Облекчаването на 
достъпа до заетост за търсещите работа, 
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без работа, ще продължат да са тясно 
свързани с пазара на труда, и с 
повишена пригодност за заетост, са 
съществени за увеличаването на 
участието и предотвратяване на 
социалната изолация. Това също е в 
съответствие с подхода за съчетаване 
на гъвкавост и сигурност. Постигането 
на тези цели изисква премахването на 
препятствията на пазара на труда чрез 
подпомагане на активното търсене на 
работа, улесняване на достъпа до 
обучение и други активни мерки на 
пазара на труда, осигуряване на 
достъпни основни услуги и 
предоставяне на адекватно равнище на 
минималните ресурси за всички. В 
същото време този подход следва да 
гарантира на всички работещи, че 
заетостта се отплаща, както и да 
премахне капаните на безработицата, 
бедността и неактивността. Следва да се 
обърне специално внимание на 
насърчаването включването на пазара 
на труда на хората в неравностойно 
положение и на ниско квалифицираните 
работници чрез разширяване на 
социалните услуги и социалната 
икономика, както и чрез създаване на 
нови източници за разкриване на 
работни места в отговор на общите 
потребности. Борбата с 
дискриминацията, насърчаването на 
достъпа до заетост на хората с 
увреждания и интегрирането на 
имигрантите и малцинствата са от 
особено значение.

предотвратяването на безработицата и 
гарантирането, че тези, които остават 
без работа, ще продължат да са тясно 
свързани с пазара на труда, и с 
повишена пригодност за заетост, са 
съществени за увеличаването на 
участието и предотвратяване на 
социалната изолация. Тази политика
също е в съответствие с принципа на 
гъвкава сигурност. Постигането на тези 
цели изисква премахването на 
препятствията на пазара на труда чрез 
подпомагане на активното търсене на 
работа, улесняване на достъпа до 
обучение и други активни мерки на 
пазара на труда, осигуряване на 
достъпни основни услуги и 
предоставяне на адекватно равнище на 
минималните ресурси за всички. В 
същото време този подход следва да 
гарантира на всички работещи, че 
заетостта се отплаща и че принципът 
„за еднакво положен труд се полага 
равно възнаграждение” се спазва”, 
както и да премахне капаните на 
безработицата, бедността и 
неактивността. Следва да се обърне 
специално внимание на насърчаването 
интеграцията на пазара на труда на 
лицата в неравностойно положение и на 
ниско квалифицираните работници чрез 
разширяване на социалните услуги и 
социалната икономика, както и чрез 
създаване на нови източници за 
разкриване на работни места в отговор 
на общите потребности. Борбата с 
дискриминацията, насърчаването на 
достъпа до заетост на жените и на 
лицата с увреждания и интегрирането 
на имигрантите и малцинствата са от 
особено значение.

Or. es
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Изменение 36
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – насока 19 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- създаване на нови източници за 
разкриване на работни места 
ориентирани към физическите лица и 
бизнеса, особено на местно равнище.

- създаване на нови източници за 
разкриване на работни места,
ориентирани към физическите лица и 
бизнеса, особено на местно и 
регионално равнище.

Or. fr

Изменение 37
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение - насока 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насока 19а. Гарантиране на 
активната интеграция на пазара на 
труда чрез практически мерки, които 
дават възможност за достъп до 
устойчиви работни места, изискващи 
съответна квалификация.

Or. fr

Изменение 38
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – насока 20 – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- модернизация и укрепване на 
институциите на пазарите на труда -
особено на службите по заетостта, с 
оглед осигуряване на по-голяма 

- модернизация и укрепване на 
органите, отговорни за пазара на труда 
- особено на службите по заетостта, с 
оглед осигуряване на по-голяма 
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прозрачност на възможностите за 
заетост и обучение на национално и 
европейско равнище,

прозрачност на възможностите за 
заетост и обучение на национално и 
европейско равнище и на по-пълна 
информация в областта на равното 
третиране и равните възможности 
за жените и мъжете,

Or. fr

Изменение 39
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение - раздел 2 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подобряване на адаптивността на 
работниците и предприятията

2. Подобряване на адаптивността на 
търсещите работа, на работниците и 
на ръководителите на предприятия

Or. fr

Изменение 40
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – насока 21 – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- подобряване на законодателството в 
областта на заетостта и 
преразглеждане, при необходимост, на 
разпоредбите относно договорната 
основа и работното време,

- адаптиране на трудовото 
законодателство и на системите за 
регулиране на работното време,

Or. fr
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Изменение 41
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – насока 21 – второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- мерки срещу недекларираната заетост, - мерки срещу недекларираната заетост, 
които водят до намаляване на 
изгодите от нея за служителите и 
предприятията,

Or. fr

Изменение 42
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – насока 21 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- по-добро прогнозиране и управление 
на промяната, в това число 
икономическо преструктуриране, и по-
специално промени, свързани със 
свободната търговия, с оглед 
минимизиране на тяхната социална
цена и улесняване на адаптацията,

- по-добро прогнозиране и управление 
на промяната, в това число 
икономическо преструктуриране, 
наложени от глобализацията, с оглед 
минимизиране на техните социални 
последици и улесняване на адаптацията,

Or. fr

Изменение 43
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – насока 21 – пето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- подкрепяне смяната на 
професионалния статус чрез 
обучение, самостоятелна заетост, 
стартиране на бизнес и географска 

- по отношение на държавите-членки 
- прилагане на техни собствени 
планове за действие въз основа на 
общите принципи на гъвкавата 
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мобилност, сигурност, приети от Съвета.

Or. fr

Изменение 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Приложение – раздел 3 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономиките, които се основават на 
знания и са ориентирани към услуги, 
изискват различни умения спрямо тези в 
традиционната индустрия; умения, 
които така също постоянно се нуждаят 
от непрекъснато осъвременяване, за да 
съответстват на технологичните 
промени и иновации. Работниците 
трябва да трупат и обновяват умения си 
редовно и да бъдат подготвени за 
преходи и промени в пазара на труда, 
ако искат да останат на работа и да 
се развиват. Производителността на 
предприятията зависи от създаването и 
поддържането на работна сила, която е 
способна да се приспособява към 
промени. Правителствата трябва да 
осигурят възможности за подобряване 
на равнищата на образование и 
овладяването от младите хора на 
необходимите ключови 
компетентности в съответствие с 
Европейския пакт за младежта. За да 
подобри перспективите пред младежите 
за реализация на пазара на труда, ЕС 
трябва да се стреми към средна 
стойност на преждевременно 
напускащите училище не по-голяма от 
10 %; а към 2010 г. най-малко 85 % от 
22-годишните в Европейския съюз 
следва да са завършили горната степен 
на средното образование. Политиките 
трябва също да бъдат насочени към 
повишаване на средното равнище за ЕС 

Икономиките, които се основават на 
знания и са ориентирани към услуги, 
изискват различни умения спрямо тези в 
традиционната индустрия; умения, 
които така също постоянно се нуждаят 
от непрекъснато осъвременяване, за да 
съответстват на технологичните 
промени и иновации. Работниците 
трябва постоянно да придобиват нови 
умения и да обновяват онези, които 
вече притежават, ако искат да 
запазят работните си места, да 
намерят по-добра професионална 
реализация и да бъдат подготвени за 
преходи и промени в пазара на труда. 
Производителността на предприятията 
зависи от създаването и поддържането 
на работна ръка, която е способна да се 
приспособява към промени. 
Правителствата трябва да следят за 
подобряване на равнищата на 
образование и за овладяване от младите 
хора на необходимите ключови умения в 
съответствие с Европейския пакт за 
младежта. За да подобри перспективите 
пред младежите за реализация на пазара 
на труда, ЕС трябва да се стреми към 
средна стойност на преждевременно 
напускащите училище не по-голяма от 
10 %; а към 2010 г. най-малко 85 % от 
младежите на 22-годишна възраст в 
Европейския съюз следва да са 
завършили средно образование. 
Политиките трябва също да бъдат 
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на участие във формите на учене през 
целия живот, така че то да достигне 
най-малко 12,5 % от населението на 
възраст между 25 и 64 години. Всички 
заинтересувани страни следва да се 
мобилизират за установяване и
развитие на истинска култура през 
целия живот от най-ранна възраст. За 
постигане на съществено увеличение на 
обществените и частните инвестиции в 
човешки ресурси на глава от 
населението и за гарантиране на 
качеството и ефективността на тези 
инвестиции е важно да се осигури 
справедлива и прозрачна разпределение 
на разходите и отговорностите между 
всички участници, и да се подобри 
доказателствената база на политиките 
за образование и обучение. Държавите-
членки следва да използват по-добре 
структурните фондове и Европейската 
инвестиционна банка за инвестиране в 
образованието и обучението. За да 
постигнат тези цели, държавите-членки 
трябва да реализират съгласуваните и 
всеобхватни стратегии за учене през 
целия живот, с които са се ангажирали.

насочени към повишаване на средното 
равнище за ЕС на участие във формите 
на обучение през целия живот, така че 
нивото на ангажираните в него да 
достигне най-малко 12,5 % от 
населението в трудоспособна възраст
(във възрастовата група между 25 и 64 
години), като се обърне специално 
внимание на жените, лицата с 
увреждания, имигрантите, 
етническите малцинства и 
дългосрочно безработните. Всички 
заинтересувани страни следва да се 
мобилизират за развитие и насърчаване 
на истинска култура на обучение през 
целия живот от най-ранна възраст. За 
постигане на съществено увеличение на 
обществените и частните инвестиции в 
човешки ресурси на глава от 
населението и за гарантиране на 
качеството и ефективността на тези 
инвестиции е важно да се осигури 
справедливо и прозрачно разпределение 
на разходите и отговорностите между 
всички участници, и да се подобри 
фактическата основа на политиките за 
образование и обучение. Държавите-
членки следва да използват по-добре 
структурните фондове и Европейската 
инвестиционна банка за инвестиране в 
образованието и обучението. За да 
постигнат тези цели, държавите-членки 
трябва да реализират съгласуваните и 
всеобхватни стратегии за обучение през 
целия живот, с които са се ангажирали.

Or. es
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Изменение 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение – насока 23 – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- политики за образование и обучение 
основани на включването и действия за
чувствително улесняване на достъпа до 
начално професионално, средно и висше 
образование, включително чиракуване и 
обучение по предприемачество (бизнес 
обучение),

- политики и мерки за образование и 
обучение, основани на интеграцията, с 
оглед чувствително улесняване на 
достъпа до начално професионално, 
средно и висше образование, 
включително техническо обучение и 
обучение по предприемачество (бизнес 
обучение), като се оказва съдействие 
на публичния и частния сектор за 
насърчаване участието на жените в 
областите, в които са представени в 
недостатъчна степен, и за използване 
на техните знания и умения,

Or. el

Изменение 46
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – насока 23 – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- политики за образование и обучение 
основани на включването и действия за 
чувствително улесняване на достъпа до 
начално професионално, средно и висше 
образование, включително чиракуване и 
обучение по предприемачество (бизнес 
обучение),

- политики и мерки за образование и 
обучение, основани на интеграцията, с 
оглед чувствително улесняване на 
достъпа до начално професионално, 
средно и висше образование, 
включително техническо обучение и 
обучение по предприемачество (бизнес 
обучение), като се насърчава по-
специално разнообразието от 
възможности за професионален избор 
на младите момичета,

Or. fr
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Изменение 47
Astrid Lulling

Предложение за решение
Приложение – насока 23 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ефективни стратегии за учене през 
целия живот, достъпни за всички в 
училища, работодатели, 
обществените власти и домакинства в 
съответствие с Европейските 
споразумения, включително чрез 
подходящи стимули и механизми за 
споделяне на разходите, за повишаване 
участието в продължаващо обучение и 
обучение на работното място през целия 
жизнен цикъл, особено за 
нискоквалифицираните и по-
възрастните работници.

- ефективни стратегии за обучение през 
целия живот, достъпни за всички в 
училища, предприятия, обществени
органи и домакинства в съответствие с 
Европейските споразумения, 
включително чрез подходящи стимули и 
механизми за споделяне на разходите, за 
повишаване участието в продължаващо 
обучение и обучение на работното 
място през целия жизнен цикъл, особено 
за нискоквалифицираните, по-
възрастните работници и лицата, 
които временно или окончателно са 
напуснали пазара на труда, за да 
поемат отговорности в семейството.

Or. fr

Изменение 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение – насока 23 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ефективни стратегии за учене през 
целия живот, достъпни за всички в 
училища, работодатели, 
обществените власти и домакинства в 
съответствие с Европейските 
споразумения, включително чрез 
подходящи стимули и механизми за 
споделяне на разходите, за повишаване 
участието в продължаващо обучение и 
обучение на работното място през целия 

- ефективни стратегии за обучение през 
целия живот, достъпни за всички в 
училища, предприятия, обществени 
органи и домакинства в съответствие с 
Европейските споразумения, 
включително чрез подходящи стимули и 
механизми за споделяне на разходите, за 
повишаване участието в продължаващо 
обучение и обучение на работното 
място през целия жизнен цикъл, особено 
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жизнен цикъл, особено за 
нискоквалифицираните и по-
възрастните работници.

за нискоквалифицираните работници,
по-възрастните работници и 
работниците от всички възрасти, 
които временно са напуснали пазара 
на труда, за да могат да съвместят 
професионалния и семейния си 
живот.

Or. el
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